Укупно поена:

Шифра

ТОК – 2016

УПУТСТВО:
Овај тест садржи један број питања из разних области људског знања. Уз свако питање
понуђено је шест одговора, али је међу њима само један тачан. Прочитајте пажљиво свако
питање и понуђене одговоре, а затим заокружите словни знак испред одговора за који сте
се определили, као што је урађено у Примеру.
Пример:

А.

Маларију
преноси једна
врста:

а) оса
б) паука
в) мува
г) шкорпија
д) комарца
ђ) бактерија

Вежба:
Б.

Збир углова у трапезу
износи:

а) 120 степени
б) 180 степени
в) 270 степени

г) 225 степени
д) 360 степени
ђ) 540 степени

НЕ ОКРЕЋИТЕ СТРАНУ ДОК СЕ НЕ КАЖЕ!

1.

Седиште Европске уније је у:

а) Паризу
б) Лондону
в) Бриселу

г) Прагу
д) Бечу
ђ) Риму

а) воли да ради
б) верује у духове
в) воли животиње

г) припада секти
д) ужива кад јој се
наноси бол
ђ) има честе нападе
беса

2.

Мазохиста је особа која:

3.

Фреска „Бели анђео“ налази се
у:

а) Белом Манастиру
б) Студеници
в) Жичи

г) Белој Цркви
д) Милешеви
ђ) Сопоћанима

Јохан Себастијан Бах био је:

а) нем
б) глув
в) глувонем

г) слеп
д) аутистичан
ђ) ниједно од
наведеног

а) лисичарка
б) буковача
в) шампињон

г) вргањ
д) луцерка
ђ) рујница

а) стероиде
б) угљене хидрате
в) нитрате

г) калијум фосфате
д) седативе
ђ) ниједан од
наведених

Дејтонска творевина је:

а) Словенија
б) Република Српска
в) Ирак

г) Иран
д) Авганистан
ђ) Косово

Девис куп је међународно
такмичење у:

а) голфу
б) кошарци
в) једрењу

г) скијању
д) шаху
ђ) тенису

Где живе Абориџини:

а) у Аустралији
б) у Бразилу
в) на Хаитију

г) у Абисинији
д) у Средњој
Америци
ђ) у Африци

10. Птица Феникс је симбол:

а) пустошења
б) бесмртности
в) радости

г) божанске мудрости
д) бриге за потомство
ђ) смрти

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Избаци уљеза:

Које недозвољене препарате
користе неки спортисти да би
били успешнији:
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а) тачку топљења
материје
б) порозност
супстанце
в) петрохемијски
индекс

г) октанску вредност
горива
д) киселност –
базност супстанце
ђ) ниједан од
наведених

Колико је потребно Месецу да
обиђе око Сунца:

а) 28 дана
б) пола године
в) две године

г) 12 недеља
д) годину дана
ђ) 30 година

Вештина лепог и уредног писања
назива се:

а) етнографија
б) графистика
в) графоскопија

г) скриптологија
д) графологија
ђ) калиграфија

а) мазохиста
б) садиста
в) психопата

г) људи који се
нагло гоје
д) зависници од
дроге и алкохола
ђ) шахисти после
изгубљеног меча

а) мудрошћу
б) силом
в) стрпљењем

г) случајно
д) лукавошћу
ђ) ниједан од
наведених

а) у Солуну, у
Грчкој
б) при преласку
Албаније
в) у Тополи
а) Октавијан
б) Брут
в) Филип

г) у Кошутњаку, у
Београду
д) у Белом двору
ђ) у Марсеју, у
Француској
г) Диоген
д) Цицерон
ђ) Диоклецијан

а) Л. Пастер
б) М. Планк
в) Р. Кох

г) А. Флеминг
д) Ч. Дарвин
ђ) А. Швајцер

а) 1
б) 2
в) 4

г) 8
д) 10
ђ) ниједан

а) да се опоравио
после болести
б) да се пролепшао
в) да је несигуран у
себе

г) да је тешко
болестан
д) да је веома
узбуђен
ђ) ниједно од
наведених

11. „pH“ вредност односи се на:

12.

13.

14.

Ко упада у „апстиненцијалну
кризу“:

15. Гордијев чвор развезан је:

16.

Краљ Александар Карађорђевић
убијен је:

17.

Највећим римским беседником
сматра се:

18. Вакцину против беснила открио је:

Колико се елемената налази у
19.
првом реду Периодног система:

20.

Кад се за неког каже да му је
„скочио адреналин“ то значи:
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а) срцу
б) продуженој
мождини
в) плућима

г) мозгу
д) гениталијама
ђ) јетри

22. Због себореје се иде:

а) код свештеника
б) код дерматолога
в) код кардиолога

г) у музеј
д) на годишњи
одмор
ђ) на свадбу

Најтужнији празник у години код
23.
хришћана је:

а) Духови
б) Ускрс
в) Велики петак

г) Ваведење
д) Митровдан
ђ) 40 великомученика

а) проток
б) утицај
в) грип

г) повећање
д) смањење
ђ) акцелерација

а) речита
б) раздражљива
в) повучена

г) самозадовољна
д) мудра
ђ) плашљива

а) се улепшава
б) иде на венчање
в) се устручава

г) се удвара жени
д) носи одећу
супротног пола
ђ) се фемка гад
говори

а) пет
б) седам
в) десет

г) дванаест
д) тридесет
ђ) безброј

а) номинација
б) имплементација
в) презентација

г) ируцијација
д) прокламација
ђ) инаугурација

а) реалан број
б) имагинаран број
в) интеграл

г) ирационалан број
д) инфинитезимала
ђ) бинарни број

а) снагу
б) кукавичлук
в) одлучност

г) витештво
д) немилосрдност
ђ) слабост

21. „Чвор живота“ налази се у:

24. Инфлуенца је:

25. Елоквентна особа је:

26. Кад се неко „женира“, он:

27. Римских цифара има:

28.

Свечано увођење у нову дужност
зове се:

29. Квадратни корен из броја – 1 је:

30. „Ахилова пета“ је симбол за:
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КЉУЧ ЗА ТЕСТ ИЗ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ, јул 2016.
1. в) Бриселу
2. д) ужива кад јој се наноси бол
3. д) Милешеви
4. ђ) ниједно од наведеног
5. д) луцерка
6. а) стероиде
7. ђ) Косово
8. ђ) тенису
9. а) у Аустралији
10. б) бесмртности
11. д) киселост
12. д) годину дана
13. ђ) калиграфија
14. д) зависници од дроге и алкохола
15. б) силом
16. ђ) у Марсеју, у Француској
17. д) Цицерон
18. а) Л. Пастер
19. а) 1
20. д) да је веома узбуђен
21. б) продуженој мождини
22. б) код дерматолога
23. в) Велики петак
24. в) грип
25. а) речита
26. в) се устручава
27. б) седам
28. ђ) инаугурација
29. б) имагинаран број
30. ђ) слабост
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